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Asia

Hallintojohtaja Riikka Liljeroosin sivutoimi-ilmoituksen hyväksyminen

Asianosaiset

Nousiaisten kunta & Riikka Liljeroos

Asiaselostus

Hallintojohtaja Riikka Liljeroos on toimittanut sivutoimi-ilmoituksen. Liljeroos toimii
sivutoimisena verkoston jäsenenä Hallintoakatemia Oy:ssä ja ilmoittaa
mahdollisesti tekevänsä tulevaisuudessa konsultointi- ja koulutustoimeksiantoja
ko. yrityksessä.
Liljeroos on sivutoimi-ilmoituksessaan todennut, että toimeksiannot eivät edellytä
työajan käyttöä eivätkä aiheuta Nousiaisten kunnalle kustannuksia.
Lain kunnallisesta viranhaltijasta 18 §:n mukaan sivutoimella tarkoitetaan
virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, joista viranhaltijalla
on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista.
Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää
työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja
hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Lupa voidaan antaa myös määräajaksi ja
rajoitettuna. Lupa voidaan peruuttaa, kun siihen on syytä. Viranhaltijalle on
varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen peruuttamista. Harkittaessa sivutoimiluvan
myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla
esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta
tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän
asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka
kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa
virkasuhteen kestäessä ryhtyä kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin
toimenpiteisiin, joita 3 momentissa säädetty huomioon ottaen ei voida pitää
hyväksyttävinä. Muusta kuin 2 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan
on tehtävä ilmoitus työnantajalle. Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle
tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja
pitämisen 3 momentissa säädetyillä perusteilla.
Liljeroosin sivutoimi-imoitus on liitteenä.

Perustelut

Hallintosäännön 48 §:n mukaan sivutoimilupahakemuksen ratkaisee ja
sivutoimiluvan peruuttamisesta sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen
kieltämisestä päättää kunnanjohtajan osalta kunnanhallitus, osastopäällikön osalta
kunnanjohtaja ja muun henkilöstön osalta kyseisen osaston osastopäällikkö.
Asiasta päättäminen kuuluu em. määräyksen nojalla kunnanjohtajan toimivaltaan.

Päätös

Päätän hyväksyä hallintojohtaja Riikka Liljeroosin sivutoimi-ilmoituksen.

Kunnanjohtaja

Sillanpää Olli

Otto-oikeuden omaavat
viranomaiset

Kunnanhallitus

Nähtäville asettaminen

Päätös asetetaan nähtäville kunnan yleiseen tietoverkkoon 4.1.2019

Oikaisuvaatimusohjeet

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
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(asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja
se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja osoite

Kunnanhallitus
Hallintokuja 2
21270 Nousiainen

Oikaisuvaatimusaika ja sen
alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun
päätös on asetettu julkisesti nähtäville kunnan yleiseen tietoverkkoon.

Tiedoksianto

____ / ____ ______
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__________________________
Olli Sillanpää
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Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Riikka Liljeroos
Asianhallintasihteeri Pirkko Laaksonen
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______________________
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